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Slavonski Brod, 7. listopada 2021. godine  

 

Stručno Povjerenstvo u sastavu: 

1. Doc dr. sc. Irena Krumes, predsjednica Povjerenstva 

2. Izv. prof. dr. sc. Jasna Šego, član Povjerenstva 

3. Doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić, član Povjerenstva 

 

Stručno Povjerenstvo za izbor dva izvršitelja (m/ž) u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno 

područje Humanističkih znanosti, znanstveno polje Filologija (znanstvena grana Kroatistika), bez 

zasnivanja radnog odnosa na Odjelu društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Broda 

imenovano je Odlukom Privremenog stručnog vijeća Odjela društveno-humanističkih znanosti 

Sveučilište u Slavonskom Brodu KLASA: 640-03/21-03/007; URBROJ: 2178/01-39-02-02-21-01  od 

30. kolovoza 2021. godine i objavljuje 

 

 

POZIV NA II. RAZINU SELEKCIJSKOG POSTUPKA  

 

kandidatima natječaja za izbor dva izvršitelja (m/ž) u naslovnom suradničkom zvanju asistenta, 

                       za znanstveno područje Humanističkih znanosti, znanstveno polje Filologija (znanstvena grana 

Kroatistika), bez zasnivanja radnog odnosa na Odjelu društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u 

Slavonskom Broda (Natječaj Sveučilišta u Slavonskom Brodu Narodne Novine broj: 97/2021 od 

3.9.2021. godine, točka 7. natječaja) 

 

                      I. II. razina selekcijskog postupka (provjera znanja i motivacije) s kandidatima natječaja za izbor dva 

izvršitelja (m/ž) u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje Humanističkih znanosti, 

znanstveno polje Filologija (znanstvena grana Kroatistika), bez zasnivanja radnog odnosa na Odjelu 

društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Broda, održat će se u kontaktu s 

kandidatima uživo 15. listopada 2021. godine (petak) u prostoru Odjela društveno-humanističkih 

znanosti, Gundulićeva 20, učionica Branko Ružić prema sljedećem rasporedu: 

Dejan Varga od 12.00 do 12.15 

Magdalena Mišetić od 12.15 do 12.30 

Barbara Tolić od 12.30 do 12.45 

Mirela Mršić-Pavičić od 12,45 do 13,00 sati 

II. Provjera znanja provest će se iz područja suvremenoga hrvatskoga jezika. 

III. Kandidat koji ne pristupi II. razini selekcijskog postupka, smatrati će se da je povukao prijavu na 

natječaj i neće se smatrati kandidatom natječajnog postupka. 

 

 

                                         Predsjednica Povjerenstva:  

 

 

                                                                               Doc dr. sc. Irena Krumes    

 

 

Dostavlja se: 

- Web stranica/Kandidatima natječaja 

- Pismohrana Sveučilišta/Odjela 
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